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Dalyvavo 20 iš 22 Tarybos narių.

I. SVARSTYTA: darbotvarkės tvirtinimas.
NUTARTA: darbotvarkę patvirtinti.
II. SVARSTYTA: Praėjusio posėdžio protokolo tvirtinimas
NUTARTA: praėjusio posėdžio protokolą patvirtinti.
III. SVARSTYTA: Konkursinės-atestacinės komisijos tvirtinimas. Dekanas teikė komisijos
sudėtį. Prodekanė prof. R. Rudaitytė dar kartą paaiškino svarbiausius Konkursinės-atestacinės
komisijos formavimo principus. Diskusijose dalyvavo doc. E. Sausverdė, prof. A. Sverdiolas,
doc. J. Pakerys, dekanas doc. A. Smetona, prodekanė prof. R. Rudaitytė, doc. V. Kardelis,
prof. D. Pociūtė-Abukevičienė. Dėl komisijos sudėties buvo balsuojama slaptu balsavimu.
NUTARTA: patvirtinti tokią Filologijos fakulteto Konkursinę-atestacinę komisiją.
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Užsienio ekspertas (profesorius, habilituotas daktaras)
Prof. dr. Vilija Salienė (Vilniaus pedagoginis universitetas)
Doc. dr. Sigitas Narbutas (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Studentė Julija Šabasevičiūtė (BA, prancūzų filologija, 2 kursas)
Doc. dr. Antanas Smetona
Prof. habil. dr. Aurelija Usonienė
Prof. habil. dr. Regina Koženiauskienė
Prof. dr. Regina Rudaitytė
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė

IV. SVARSTYTA: Disertacijų gynimo tarybų ir oponentų tvirtinimas. Svarstyta Vokiečių
filologijos katedros doktorantės Linos Plaušinaitytės disertacijos „Jokūbo Brodovskio žodyno
leksikografinis metodas“ gynimo tarybos, oponentų ir adresatų sąrašo tvirtinimas. Į gynimo
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tarybą buvo pasiūlyti: prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė (VU). prof. habil. dr. Vincentas
Drotvinas (VPU), habil. dr. Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas), doc. dr.
Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas), dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas),
vyriaus. mokslo darb. (HP) Ona Aleknevičienė (LKI). Oponentais pasiūlyti: prof. habil. dr.
Grasilda Blažienė (LKI), doc. dr. Birutė Kabašinskaitė (VU). Gynimo data numatyta 2010 m.
gegužės mėn. 20 d.
Baltarusijos valstybinio universiteto doktorantės Alionos Popovos disertacijos „Elitinės
žiniasklaidos pasaulėvaizdžio ir kortežinės sąveikos diskursas“ gynimo tarybos, oponentų ir
adresatų sąrašo tvirtinimas. Į gynimo tarybą buvo pasiūlyti: doc. dr. Ala Lichačiova (VU),
prof. habil. dr. Eleonora Lassan (VU), prof. habil. dr. Irina Uchvanova (Baltarusijos
valstybinis universitetas), doc. dr. Asija Kovtun (VDU), doc. dr. Galina Michailova (VU).
Oponentais pasiūlyti: doc. dr. Ina Dagytė (VDU), doc. dr. Jelena Konickaja (VU). Siūloma
disertacijos gynimo data – 2010 m. gegužės 28 d.
NUTARTA: patvirtinti tokią Vokiečių filologijos katedros doktorantės Linos Plaušinaitytės
disertacijos „Jokūbo Brodovskio žodyno leksikografinis metodas“ gynimo tarybą ir
oponentus:
Pirmininkė
prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė (Vilniaus universitetas)
Nariai:
prof. habil. dr. Vincentas Drotvinas (Vilniaus pedagoginis universitetas)
habil. dr. Christiane Schiller (Berlyno Humboldtų universitetas)
vyriaus. mokslo darb. (HP) Ona Aleknevičienė (Lietuvių kalbos institutas)
dr. Vilma Zubaitienė (Vilniaus universitetas)
Oponentai:
prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas)
doc. dr. Birutė Kabašinskaitė (Vilniaus universitetas).
Patvirtinti tokią Baltarusijos valstybinio universiteto doktorantės Alionos Popovos
disertacijos „Elitinės žiniasklaidos pasaulėvaizdžio ir kortežinės sąveikos diskursas“ gynimo
tarybą ir oponentus:
Pirmininkė
doc. dr. Ala Lichačiova (Vilniaus universitetas)
Nariai:
prof. habil. dr. Eleonora Lassan (Vilniaus universitetas)
prof. habil. dr. Irina Uchvanova (Baltarusijos valstybinis universitetas)
doc. dr. Asija Kovtun (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Galina Michailova (Vilniaus universitetas)
Oponentai:
doc. dr. Ina Dagytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
doc. dr. Jelena Konickaja (Vilniaus universitetas).
Pritarti adresatų sąrašams.
V. SVARSTYTA: Skandinavistikos centro lektorės Rasos Baranauskienės disertacijos temos
keitimas. Klausimą pristatė centro vadovė doc. dr. E. Sausverdė.
NUTARTA: pakeisti Skandinavistikos centro lektorės Rasos Baranauskienės disertacijos
temą iš „Skandinavų ir keltų kalbų kontaktai Vikingų laikotarpiu“ į „Skandinavų ir
keltų kalbų bei kultūriniai kontaktai Vikingų laikotarpiu“.
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VI. SVARSTYTA: kūrybinių atostogų planų tvirtinimas. Pretendentus pristatė katedrų vedėjai
doc. N. Linkevičienė, prof. D. Pociūtė-Abukevičienė, doc. J. Brazauskienė, doc. V. Kardelis.
Buvo svarstoma Lietuvių kalbos katedros prof. habil. dr. Reginos Koženiauskienės, Lietuvių
literatūros katedros doc. dr. Audingos Tikuišienės, Rusų filologijos katedros doc. dr. Galinos
Michailovos ir Baltistikos katedros doc. dr. Reginos Venckutės prašymai išleisti kūrybinių
atostogų.
NUTARTA: patvirtinti Lietuvių kalbos katedros prof. habil. dr. Reginos Koženiauskienės,
Lietuvių literatūros katedros doc. dr. Audingos Tikuišienės, Rusų filologijos katedros
doc. dr. Galinos Michailovos ir Baltistikos katedros doc. dr. Reginos Venckutės
kūrybinių atostogų planus.
VII. SVARSTYTA: Studentų atstovų keitimas Prancūzų filologijos studijų programos komitete
ir Filologijos fakulteto akademinėje komisijoje, klausimą pristatė A. Keturakis.
NUTARTA: vietoje Kotrynos Peilakauskaitės studentų atstove prancūzų filologijos studijų
programos komitete paskirti Juliją Šabasevičiūtę, o Filologijos fakulteto akademinėje
komisijoje – Gabrielę Bilkauskaitę.
VIII. SVARSTYTA: leidinių rekomendavimas spaudai. Lietuvių kalbos katedra teikė doc. dr.
Aldono Pupkio straipsnių rinkinį „Lietuvių kalbos normintojai ir puoselėtojai“. Pristatė
katedros vedėja doc. N. Linkevičienė.
NUTARTA: pritarti, kad doc. dr. Aldono Pupkio straipsnių rinkinys „Lietuvių kalbos
normintojai ir puoselėtojai“ būtų spausdinamas.
IX. SVARSTYTA: naujos studijų programos „Lietuvių ir lotynų kalbų pedagogika“ tvirtinimas,
pristatė prodekanė doc. dr. D. Šileikaitė.
NUTARTA: tvirtinimas atidėtas; jokio nutarimo šiuo klausimu nepriimta.
X. SVARSTYTA: atnaujinto Anglų kalbotyros studijų programos komiteto tvirtinimas, pristatė
prodekanė doc. dr. D. Šileikaitė.
NUTARTA: patvirtinti tokį atnaujintą Anglų kalbotyros studijų programos komitetą:
doc. dr. Inesa Šeškauskienė
doc. dr. Jonė Grigaliūnienė
dr. Birutė Ryvitytė
Petras Panusas (socialinis partneris)
studentų atstovas

Tarybos pirmininkas

doc. dr. Antanas Smetona

Tarybos sekretorius

doc. dr. Vytautas Kardelis
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